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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se em 3 

sala virtual, por meio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e 4 

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da 5 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência da Reitora, Professora Sandra 6 

Regina Goulart Almeida, tendo participado da reunião os seguintes Conselheiros: 7 

Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia 8 

Campomori (Diretor), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e 9 

Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos 10 

(Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 11 

Carlos Augusto Rosa (Diretor) e Daniele Cristina de Aguiar (representante), pelo Instituto 12 

de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico 13 

Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco 14 

Dutenhefner (Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de 15 

Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora), pela Escola de 16 

Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida 17 

(representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Silvania 18 

Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes 19 

(Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, 20 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora) e Salete Maria de 21 

Fátima Silqueira Muller (representante pro tempore), pela Escola de Enfermagem; Cícero 22 

Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de 23 

Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso 24 

(representante), pela Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e 25 

Eduardo Viana Vargas (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 26 

Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés 27 

Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), 28 

pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha 29 

(representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor), pela 30 

Escola de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva 31 

(representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e 32 

Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Alexandre Rodrigues 33 

Ferreira (Vice-Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Vice-34 

Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Guilherme Lourenço de Souza 35 

(representante), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Élder 36 

Antônio Sousa e Paiva (representante), pela representação do corpo docente da área de 37 

Ciências da Vida; Servidores Cristina del Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva, Kátia Lúcia 38 

Pacheco, Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de 39 
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Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em 40 

educação. Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com 41 

direito a voz, mas não a voto, os Universitários Ane Caroline Oliveira, Gabrielle Moraes 42 

Lopes da Silva, Mariana Malloy Mota de Oliveira, Lívia Silva Macedo e Carla Drielly dos 43 

Santos Teixeira. Deixaram de comparecer os Conselheiros Denise Morado Nascimento, 44 

Elisângela Cristina Aganette, Rogério Vasconcelos Barbosa, Glaura Goulart Silva e 45 

Swraide Salgado Agripino. Encontram-se vagas a representação do Instituto de 46 

Geociências e as dez representações do corpo discente. Havendo quorum regulamentar, a 47 

Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, 48 

após observar que a atual gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não 49 

apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, condição 50 

regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para atuarem no 51 

Conselho Universitário, consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os 52 

discentes indicados pela Entidade para participarem da presente reunião, com direito a voz, 53 

mas não a voto. Houve anuência unânime à participação dos Universitários nomeados no 54 

rol de presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente orientou os Conselheiros sobre os recursos 55 

disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da RNP. EXPEDIENTE - Atas - 56 

A Sr.a Presidente informou que foram distribuídas aos Conselheiros as atas das reuniões do 57 

Colegiado realizadas em 16 de julho e em 6 de agosto de 2020 e submeteu-as 58 

separadamente a discussão. Não havendo manifestações, após obter anuência do Plenário, 59 

colocou em votação cada um dos documentos, que foram aprovados por unanimidade. 60 

Informes - A Sr.ª Presidente prestou as seguintes informações: a) A situação da  61 

representação discente no Conselho Universitário está sendo estudada pela Comissão 62 

instituída, mediante a Portaria no 1.783, de 17 de março de 2020, com a finalidade de 63 

apresentar propostas para regularizar a participação das entidades estudantis (DCE, DAs, 64 

CAs) em reuniões dos órgãos colegiados da UFMG. Observou que a Comissão é presidida 65 

pelo Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, o qual relatou que a referida 66 

Comissão está trabalhando com base na experiência da Divisão de Assistência 67 

Judiciária (DAJ), Órgão Complementar da Faculdade de Direito, e alinhada com a Pró-68 

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), objetivando construir propostas que viabilizem a 69 

regularização das entidades estudantis em consonância com o regramento jurídico vigente 70 

estabelecido no Regimento Geral da Universidade. b) O Hospital das Clínicas da UFMG 71 

completou, em 21 de agosto, 92 anos de existência e de excelência de ensino e de 72 

assistência ininterruptos, contabilizando importantes realizações. A Sr.a Presidente 73 

parabenizou a equipe do Hospital das Clínicas, que, na situação extraordinária de 74 

pandemia, adequou-se à situação reorganizando seus processos e sua estrutura física e 75 

capacitando seus profissionais para o enfrentamento do novo coronavírus, para melhor 76 

atender à população, em sua incessante busca por qualidade e segurança na assistência. 77 

c) A Faculdade de Farmácia completa hoje, dia 27 de agosto, 109 anos de fundação, cuja 78 
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comemoração foi realizada ontem com webinar cujo tema foi “A palavra escrita: remédio 79 

ou veneno”, transmitido em canal do YouTube, com a intervenção da escritora Professora 80 

Lucia Castello Branco, da Faculdade de Letras, a qual abordou o livro A farmácia de 81 

Platão, do filósofo francês Jacques Derrida. A Sr.a Presidente parabenizou toda a 82 

comunidade da Faculdade de Farmácia. A Diretora da Unidade, Professora Leiliane 83 

Coelho André, após elogiar o texto produzido pela Professora Lucia Castello Branco, que 84 

diz respeito a objeto de estudo da Faculdade de Farmácia, agradeceu, também em nome da 85 

Vice-Diretora, Professora Micheline Rosa Silveira, e da comunidade da Faculdade, a 86 

presença honrosa da Reitora e do Vice-Reitor no evento. d) A UFMG completará, no dia 7 87 

de setembro, 93 anos de existência, aniversário cuja comemoração será realizada no dia 8 88 

de setembro, às 10 horas, mediante conferência virtual especial, no âmbito do ciclo Tempos 89 

Presentes, que também celebrará os 300 anos do Estado de Minas Gerais, a serem 90 

completados em 2 de dezembro. A Sr.a Presidente destacou que o evento é dedicado à 91 

memória do Reitor Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos (Gestão 1994-1998), falecido 92 

recentemente, e contará com a participação do Presidente da Assembleia Legislativa de 93 

Minas Gerais, Agostinho Patrus, e do Professor João Antônio de Paula, do Departamento 94 

de Ciências Econômicas da UFMG, autor do livro A presença do espírito de Minas: a 95 

UFMG e o desenvolvimento de Minas Gerais, o qual abordará o elo entre as histórias de 96 

Minas Gerais e da UFMG. Convidou os Conselheiros para prestigiarem o evento, que será 97 

transmitido ao vivo, no canal no Youtube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários da 98 

UFMG. e) A UFMG, nos termos do Academic Ranking of World Universities (ARWU) 99 

2020, mais conhecido como Ranking de Xangai, figura como uma das três melhores 100 

universidades federais brasileiras, ocupando, juntamente com a Universidade Federal do 101 

Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a faixa 102 

da quarta à sexta posição no recorte brasileiro. A Sr.a Presidente considerou oportuno 103 

salientar que, embora a UFMG não conduza sua missão acadêmica em função de rankings, 104 

a Instituição está sempre entre as melhores universidades federais do Brasil, o que 105 

distingue a relevância da UFMG para o progresso da ciência e para a continuação do 106 

atendimento às demandas da sociedade, sobretudo neste momento de pandemia. f) Os 107 

laboratórios da UFMG, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 108 

Gerais (SES-MG) e com a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), lideram em Minas Gerais, 109 

de acordo com a SES-MG, a produção do maior quantitativo de testes de diagnóstico da 110 

COVID-19. A Sr.a Presidente destacou que as cooperativas de Laboratórios, integradas 111 

pela Faculdade de Medicina, pela Faculdade de Farmácia, pela Escola de Veterinária e 112 

pelo Instituto de Ciências Biológicas, têm realizado um trabalho de excelência com a verba 113 

obtida junto à Secretaria de Educação Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC) 114 

com vistas a colaborar nos diagnósticos de testes da COVID-19. A seguir, discorreu sobre 115 

as articulações da UFMG com o serviço público municipal e estadual para viabilizar a 116 

realização dos testes diagnósticos da Covid-19 de forma mais ampla, inclusive no contexto 117 
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da Universidade. g) A UFMG, a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e 118 

Inovações (MCTI), coordena o “Projeto institucional em rede: laboratórios de campanha 119 

para testes de diagnóstico da Covid-19”, que, integrado por treze universidades públicas 120 

brasileiras, tem a finalidade de ampliar a capacidade de realização de testes diagnósticos da 121 

Covid-19, por meio da detecção de marcadores moleculares do vírus Sars-CoV-2. A Sr.a 122 

Presidente, após destacar que tal iniciativa do MCTI conta com aproximadamente R$ 32,5 123 

milhões, repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), salientou o mérito 124 

do conhecimento produzido pela UFMG para a sociedade. h) O Diário Oficial da 125 

União (DOU) publicou hoje o Aviso de Licitação do Regime Diferenciado de Contratações 126 

Públicas (RDC) no 1/2020 para a contratação de empresa especializada de engenharia 127 

para retomada da obra de ampliação do Bloco B da Faculdade de Educação, situado no 128 

Quarteirão III. A Diretora da Unidade, Professora Daisy Moreira Cunha, externou 129 

agradecimento especial em nome da comunidade da Faculdade de Educação. A Sr.a 130 

Presidente, após declarar sua satisfação de retomar a mencionada obra, nos termos do 131 

relato apresentado ao Conselho Universitário, na reunião de 16 de julho de 2020, pela 132 

Comissão de Obras e Patrimônio, informou que enviou expediente ao MEC solicitando 133 

recursos financeiros necessários para concluir as demais obras. i) A proposta de orçamento 134 

do MEC para 2021 prevê redução linear de 18,2% da verba destinada às Instituições 135 

Federais de Ensino Superior, em função da Emenda Constitucional 95, conhecida como 136 

Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. A Sr.a Presidente relatou as gestões 137 

que o Reitorado tem feito, junto aos parlamentares mineiros, para reverter o corte 138 

orçamentário, observando que os Senadores mineiros Antônio Augusto Anastasia, Carlos 139 

Viana e Rodrigo Pacheco revelaram ser solidários à causa da Universidade e manifestaram 140 

apoio. j) A UFMG conseguiu, junto ao MEC, verba complementar em recursos de 141 

investimento, com a finalidade de promover melhorias na infraestrutura de tecnologia da 142 

informação, em especial para atender os estudantes com vulnerabilidade no Ensino Remoto 143 

Emergencial, necessário em função da pandemia da COVID-19. A seguir, a Sr.a 144 

Presidente, após observar que o primeiro item da pauta diz respeito à Prestação de Contas 145 

do atual Reitorado relativa ao exercício de 2019, pediu a colaboração do Primeiro Decano 146 

do Colegiado, Professor Manoel Otávio da Costa Rocha, para assumir a Presidência da 147 

sessão e conduzir a apreciação da matéria. Deixou, em seguida, a sala virtual, juntamente 148 

com o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira. ORDEM DO DIA - 149 

1 Prestação de Contas da Reitora - Exercício 2019 - Regime de urgência - O Decano 150 

do Colegiado, Professor Manoel Otávio da Costa Rocha, no exercício da Presidência, após 151 

cumprimentar os Conselheiros, solicitou a colaboração do Segundo Decano, Professor João 152 

Alberto de Almeida, na condução da reunião durante a apreciação deste item da pauta, o 153 

qual assumiu a Vice-Presidência do Colegiado. A seguir, após observar que, segundo o 154 

inciso XV do art. 13 do Estatuto da UFMG, compete ao Conselho Universitário julgar as 155 

contas da gestão do Reitor, após pronunciamento do Conselho de Curadores, informou 156 
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que o regime de urgência justifica-se uma vez que a Prestação de Contas deve ser 157 

apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU) até o dia 31 de agosto de 2020. Em 158 

seguida, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Parecer no 01/2020 do 159 

Conselho de Curadores da UFMG (ANEXO A), elaborado pela Contadora e Professora 160 

Fátima Maria Penido Drumond Coelho, representante do Conselho Regional de 161 

Contabilidade de Minas Gerais no Conselho de Curadores, e o Parecer no 10/2020 da 162 

Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B), elaborado pelo Professor Hugo Eduardo 163 

Araujo da Gama Cerqueira. Observou que a Relatora da matéria pelo Conselho de 164 

Curadores, Contadora Fátima Maria Penido Drumond Coelho, foi solicitada pelos 165 

membros do referido Colegiado para expor ao Conselho Universitário o Parecer 166 

no 01/2020, razão pela qual pediu a autorização dos Conselheiros para convidá-la a 167 

participar da sessão durante a discussão deste item da pauta. Acrescentou que se 168 

encontram, como de praxe, à disposição dos Conselheiros, para prestar eventuais 169 

esclarecimentos, o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor Maurício 170 

Freire Garcia, a Pró-Reitora Adjunta, Macilene Gonçalves de Lima, o Diretor do 171 

Departamento de Contabilidade e Finanças, Elízio Marcos dos Reis, a Auditora-Geral, 172 

Terezinha Vitória de Freitas Silva, e a Auditora-Geral Adjunta, Carla Lorena de Miranda 173 

Canela, responsáveis pelo Relatório de Auditoria, e igualmente pediu a autorização dos 174 

Conselheiros para convidá-los a participar da sessão durante a apreciação da matéria. Não 175 

havendo objeções, os convidados passaram a participar da reunião. O Sr. Presidente, após 176 

cumprimentar a todos, passou a palavra à Relatora da matéria pelo Conselho de Curadores, 177 

Contadora Fátima Maria Penido Drumond Coelho, que, mediante projeção, apresentou as 178 

linhas gerais do Parecer no 01/2020. A Presidente do Conselho de Curadores, Professora 179 

Leiliane Coelho André, agradeceu a Relatora, em nome do citado Colegiado, pela gentileza 180 

de atender ao convite de apresentar o assunto ao Conselho Universitário e por sua 181 

exposição segura e didática do tema. O Sr. Presidente passou a palavra ao Relator da 182 

matéria pela Comissão de Orçamento e Contas, Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama 183 

Cerqueira, que apresentou aos Conselheiros o Parecer no 10/2020, destacando os aspectos 184 

relevantes da matéria. Após esclarecimentos adicionais, o Sr. Presidente agradeceu a 185 

colaboração da Contadora Fátima Maria Penido Drumond Coelho, por ter gentilmente 186 

aceitado se incumbir da relatoria da matéria e apresentar o Parecer de sua autoria aos 187 

membros do Conselho Universitário, e agradeceu também aos demais convidados pela 188 

colaboração, tendo todos, em seguida, se retirado da reunião. A seguir, o Sr. Presidente, 189 

com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a Prestação de Contas da Reitora 190 

referente ao exercício de 2019, considerando os Pareceres no 01/2020 do Conselho de 191 

Curadores e no 10/2020 da Comissão de Orçamento e Contas, ambos favoráveis à sua 192 

aprovação. Foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas da Reitora relativa ao 193 

exercício 2019, tendo sido gerada a Resolução no 02/2020 (ANEXO C). O Decano do 194 

Colegiado, Professor Manoel Otávio da Costa Rocha, no exercício da Presidência, após 195 
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solicitar o retorno da Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, e do Vice-196 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, à reunião, comunicou-lhes a aprovação 197 

unânime, pelo Conselho Universitário, da Prestação de Contas do Reitorado relativa ao 198 

exercício 2019. Neste momento da sessão, a Reitora reassumiu a Presidência do Colegiado, 199 

juntamente com o Vice-Reitor, e agradeceu ao Professor Manoel Otávio da Costa Rocha e 200 

ao Professor João Alberto de Almeida pela colaboração na condução dos trabalhos. 201 

2 Recurso contra decisão do Reitor (Gestão 2014-2018) de aprovação do parecer 202 

conclusivo da Comissão Sindicante e de arquivamento do processo relativo a 203 

sindicância investigatória instituída para apurar denúncia de plágio em Dissertação 204 

de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade 205 

de Farmácia, de interesse de Roberto Gonçalves Junqueira (Processo 206 

no 23072.035483/2015-18) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 207 

Conselheiros o Parecer no 01/2020 da Comissão de Recursos (ANEXO D) e passou a 208 

palavra à Presidente da Comissão de Recursos, Professora Graciela Inês Ravetti de Gómez, 209 

a qual inicialmente prestou homenagem ao Professor Emérito da Escola de Veterinária 210 

Ivan Barbosa Machado Sampaio, falecido no dia 22 de agosto, destacando sua lealdade 211 

institucional, bem como sua relevante contribuição científica à sociedade, tornando-o 212 

referência na área de Estatística Aplicada às Ciências Agrárias no Brasil. Observou que o 213 

referido docente presidiu a Comissão de Sindicância Investigatória que emitiu o parecer 214 

conclusivo objeto do recurso, a qual foi integrada também pelos Professores Alaíde Braga 215 

de Oliveira e Carlos Alberto Pereira Tavares, e, em seguida, procedeu à leitura do referido 216 

Parecer no 01/2020. A seguir, a Sr.a Presidente colocou o assunto em discussão, após 217 

destacar o zelo do Conselho Universitário com a integridade científica na UFMG e 218 

observar que o Conselho Universitário já cassou dois diplomas, sendo um de doutorado e 219 

outro de mestrado, em decorrência de plágio confirmado pelas comissões competentes que 220 

estudaram cada um dos casos. Após breves considerações, a Sr.a Presidente, com a 221 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer no 01/2020 da Comissão de 222 

Recursos, que conclui favoravelmente a que o Conselho Universitário negue o provimento 223 

do recurso, mantendo os efeitos da decisão exarada pelo Reitor (Gestão 2014-2018) de 224 

aprovar o parecer conclusivo, de autoria da comissão sindicante, e de arquivar o processo 225 

relativo à sindicância investigatória instituída para apurar denúncia, realizada por Roberto 226 

Gonçalves Junqueira, de indício de suposto plágio em dissertação de Mestrado do 227 

Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia no ano 228 

de 2010. O documento foi aprovado por unanimidade. A Sr.a Presidente, por solicitação 229 

dos Conselheiros, solicitou registro em ata a irrestrita confiança do Conselho Universitário 230 

nos trabalhos desenvolvidos pelos membros da supracitada Comissão de Sindicância 231 

Investigatória, os quais atuaram em estrita observância aos ditames legais. 232 

3 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - A 233 

Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros documento com informações 234 
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(ANEXO E) sobre as vagas a serem recompostas nas Comissões Permanentes, relativas, na 235 

Comissão de Legislação, ao Professor Cícero Murta Diniz Starling e ao Servidor Técnico-236 

Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa e, na Comissão de 237 

Recursos, aos Professores Terezinha de Fátima Carvalho de Souza, Carlos Augusto Rosa e 238 

João Alberto de Almeida. Observou que foi novamente prevista a recomposição das vagas 239 

da representação discente em todas as Comissões, mas fica automaticamente adiada a 240 

indicação dos representantes estudantis, em decorrência da pendência na regularização da 241 

situação do DCE. A Sr.a Presidente destacou a possibilidade de recondução de todos e fez 242 

sugestão neste sentido. A seguir, após observar que, na reunião do Colegiado realizada em 243 

16 de julho, a Professora Sônia Maria Soares solicitou a ampliação da Comissão de Obras 244 

e Patrimônio, de modo a contemplar a participação de membro do Campus Saúde, sugeriu 245 

que a referida docente passe a integrar a Comissão de Obras e Patrimônio, deixando a 246 

Comissão de Recursos. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a aquiescência 247 

dos Conselheiros, colocou em votação suas sugestões, que foram aprovadas por 248 

unanimidade. PALAVRA LIVRE - O Professor Gustavo Pereira Côrtes comunicou, com 249 

pesar, que a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) se 250 

despediu ontem do Professor Pedro Américo de Souza Sobrinho, Vice-Diretor da Unidade 251 

na Gestão 1998-2001, falecido em decorrência da COVID-19, destacando que o docente 252 

marcou a história da Escola e deixou legado no campo da saúde coletiva, com ênfase na 253 

área de reabilitação, motivação e reabilitação neurológica. A Sr.a Presidente destacou que o 254 

falecimento do Professor Pedro Américo de Souza Sobrinho representa uma grande perda 255 

para a toda a comunidade universitária e observou que enviará mensagem de solidariedade 256 

aos familiares, em nome da UFMG. A Professora Zélia Inês Portela Lobato lamentou, em 257 

nome de toda a comunidade da Escola de Veterinária, o falecimento do Professor Emérito 258 

da Unidade, Ivan Barbosa Machado Sampaio, salientando sua relevante contribuição 259 

científica para a área de Probabilidade e Estatística, e agradeceu as mensagens de 260 

solidariedade. A Sr.a Presidente igualmente lamentou a perda do Professor Ivan Barbosa 261 

Machado Sampaio, destacando sua respeitada postura institucional na condução de seus 262 

projetos e comentou que enviou mensagem de condolências aos familiares, em nome da 263 

UFMG. O Professor Cristiano Gurgel Bickel externou, em nome da comunidade da Escola 264 

de Belas-Artes, sentimento de pesar pelo falecimento do artista plástico Marcelo 265 

Guimarães, vítima da COVID-19, ex-aluno, formado na década de 80 em Curso de 266 

Especialização ofertado pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens 267 

Culturais (CECOR), especialista em pintura de cavalete e escultura policromada, esposo da 268 

Professora Bethania Reis Veloso, atual Diretora do CECOR. A Sr.a Presidente informou 269 

aos Conselheiros que enviou mensagem de solidariedade à Professora Bethania Reis 270 

Veloso, que está se recuperando da COVID-19, e ressaltou sua importante atuação na 271 

reparação dos danos causados pelo incêndio no Museu de História Natural e Jardim 272 

Botânico. Observou que foram suspensos os trabalhos de recuperação do acervo no Museu, 273 
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como forma de evitar a possível contaminação ou a proliferação do coronavírus. A seguir, 274 

não havendo outras manifestações, prestou sua solidariedade a todos no enfrentamento 275 

deste momento difícil e ressaltou a importância do diálogo permanente, do respeito, da 276 

paciência, da flexibilidade e da empatia na busca por soluções dos problemas causados 277 

pela pandemia. Agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, 278 

Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 279 

Superior, lavrei a presente ata, que assino. 280 


